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שמיני תשע"ג
ברכת אהרון
ויקרא פרק ט

הרֹ ַקח ְל ֵָ #עגֶל ֶ ָ ָקר
ֹאמר ֶאל ֲ
ל ִז ְקנֵי יִ ְ ָר ֵאל) :ב( ַו ֶ
ל ָבנָיו ְ
הרֹ ְ
ַה ְ ִמינִ י ָק ָרא מ ֶֹה ְל ֲ
)א( וַיְ ִהי ַ
ימ וְ ַה ְק ֵרב ִל ְפנֵי יְ קֹוָק) :ג( וְ ֶאל ְנֵי יִ ְ ָר ֵאל ְ( ַד ֵר ֵלאמֹר ְקח ְ ִעיר ִע ִ+י
ְל ַח ָ'את וְ יִ ל ְלע ָֹלה ְ( ִמ ִ
ללה
מנְ ָחה ְ ָ
ימ ְלע ָֹלה) :ד( וְ  ר וָיִ ל ִל ְ ָל ִמי ִל ְז ַֹח ִל ְפנֵי יְ קֹוָק ִ
ָכ ֶב ְנֵי ָנָה ְ( ִמ ִ
ְל ַח ָ'את וְ ֵעגֶל ו ֶ
יכ ) :ה( ַו ִ ְקח ֵאת ֲא ֶר ִצָה מ ֶֹה ֶאל ְ0נֵי א ֶֹהל מ ֵעד ַו ִ ְק ְרב ָ-ל ָה ֵע ָדה
ַב ָ ֶמ ִ-י ַה יְ קֹוָק נִ ְר.ה ֲא ֵל ֶ
ֹאמר
יכ ְ-ב ד יְ קֹוָק) :ז( ַו ֶ
ֵרא ֲא ֵל ֶ
ֹאמר מ ֶֹה זֶה ַה ָָ 1בר ֲא ֶר ִצָה יְ קֹוָק ַ( ֲע  וְ י ָ
ַע ְמד ִל ְפנֵי יְ קֹוָק) :ו( ַו ֶ
ַו ַ
ב ַעד ָה ָע ַו ֲע ֵ ה ֶאת ָק ְר ַ
את ָ #וְ ֶאת ע ָֹל ֶת ָ #וְ ַכ ֵ0ר ַ ַע ְד ְָ #
הרֹ ְק ַרב ֶאל ַה ִ2זְ ֵ ַח ַו ֲע ֵ ה ֶאת ַח ָ' ְ
מ ֶֹה ֶאל ֲ
הרֹ ֶאל ַה ְִ 2ז ֵ ַח ַו ִ ְ ַחט ֶאת ֵע ֶגל ַה ַח ָ'את ֲא ֶר ל :
ֲד ֲַ -א ֶר ִצָה יְ קֹוָק) :ח( ַו ִ ְק ַרב ֲ
ָה ָע וְ ַכ ֵ0ר ַע ָ
ָצק ֶאל יְ ס ד
הרֹ ֶאת ַה ֵָ 1א ָליו ַו ִ ְטֹל ֶא ְצ ָע ַ ַָ 1ו ִ ֵ( ַעל ַק ְרנ ת ַה ְִ 2ז ֵ ַח וְ ֶאת ַה ָ 1י ַ
ַק ִרב ְנֵי ֲ
)ט( ַו ְ
ַה ְִ 2ז ֵ ַח) :י( וְ ֶאת ַה ֵח ֶלב וְ ֶאת ַה ְָ -ליֹת וְ ֶאת ַה ֶֹת ֶרת ִמ ַה ֵָ -בד ִמ ַה ַח ָ'את ִה ְק ִטיר ַה ְִ 2ז ֵ ָחה ֲַ -א ֶר ִצָה
ַמ ִצא ְנֵי
יְ קֹוָק ֶאת מ ֶֹה) :יא( וְ ֶאת ַה ָ ָ ר וְ ֶאת ָהע ר ָ ַרֵ ָ 5א ִמחַ 6ל ֲַ 2חנֶה) :יב( ַו ִ ְ ַחט ֶאת ָהע ָֹלה ַו ְ
יה וְ ֶאת ָהרֹא
הרֹ ֵא ָליו ֶאת ַה ַָ 1ו ִ ְז ְר ֵקה ַעל ַה ְִ 2ז ֵ ַח ָס ִביב) :יג( וְ ֶאת ָהע ָֹלה ִה ְמ ִציא ֵא ָליו ִלנְ ָת ֶח ָ
ֲ
ַק ֵרב ֵאת ָק ְר ַ
ַק ֵטר ַעל ָהע ָֹלה ַה ְִ 2ז ֵ ָחה) :טו( ַו ְ
ַק ֵטר ַעל ַה ְִ 2ז ֵ ַח) :יד( ַו ִ ְר ַחֶ 6את ַה ֶֶ 7רב וְ ֶאת ַה ְָ -ר ָעיִ ַו ְ
ַו ְ
ַק ֵרב ֶאת ָהע ָֹלה ַו ַ ֲע ֶ ָה
ָה ָע ַו ִ ַ7ח ֶאת ְ ִעיר ַה ַח ָ'את ֲא ֶר ָל ָע ַו ִ ְ ָח ֵטה וַיְ ַח ְ' ֵאה ִָ -רא ) :טז( ַו ְ
ַק ֵטר ַעל ַה ְִ 2ז ֵ ַח ִמ ְַ 8בד ע ַֹלת ַה ֶֹקר) :יח( ַו ִ ְ ַחט ֶאת
ַק ֵרב ֶאת ַה ִ2נְ ָחה וַיְ ַמ ֵ8א ַכִ 0מ ֶָ92ה ַו ְ
ַ0ָ ְ 2ִ -ט) :יז( ַו ְ
הרֹ ֶאת ַה ֵָ 1א ָליו ַו ִ ְז ְר ֵקה ַעל ַה ְִ 2ז ֵ ַח ָס ִביב:
ַמ ִצא ְנֵי ֲ
ַה ר וְ ֶאת ָהיִ ל ֶז ַבח ַה ְ ָל ִמי ֲא ֶר ָל ָע ַו ְ
ליָה וְ ַה ְמ ַכ ֶ:ה וְ ַה ְָ -ליֹת וְ י ֶֹת ֶרת ַה ֵָ -בד) :כ( ַו ָ ִ ימ ֶאת ַה ֲח ָל ִבי
מ ָהיִ ל ָה ְ
)יט( וְ ֶאת ַה ֲח ָל ִבי ִמ ַה ר ִ
נפה ִל ְפנֵי יְ קֹוָק
הרֹ ְ( ָ
ָמי ֵהנִ יֲ 5
ַק ֵטר ַה ֲח ָל ִבי ַה ְִ 2ז ֵ ָחה) :כא( וְ ֵאת ֶה ָחז ת וְ ֵאת  ק ַה ִ
ַעל ֶה ָחז ת ַו ְ
ֵרד ֵמ ֲע ֹת ַה ַח ָ'את וְ ָהע ָֹלה
ָדיו ֶאל ָה ָע וַיְ ָב ְר ֵכ ַו ֶ
הרֹ ֶאת >ידו< י ָ
ֲַ -א ֶר ִצָה מ ֶֹה) :כב( ַו ִ ָ;א ֲ
ֵרא ְכב ד יְ קֹוָק ֶאל ָ-ל ָה ָע :
ֵצא וַיְ ָברֲכ ֶאת ָה ָע ַו ָ
הרֹ ֶאל א ֶֹהל מ ֵעד ַו ְ
וְ ַה ְ ָל ִמי ) :כג( ַו ָ בֹא מ ֶֹה וְ ֲ
ַרא ָ-ל ָה ָע ַו ָ רַֹ 9ו ִ ְ0ל ַעל
ֹאכל ַעל ַה ְִ 2ז ֵ ַח ֶאת ָהע ָֹלה וְ ֶאת ַה ֲח ָל ִבי ַו ְ
ַ( ֵצא ֵא ִמ ְִ 8פנֵי יְ קֹוָק ַו( ַ
)כד( ו ֵ
ֵיה :
ְ0נ ֶ
רש"י

רמב"ן

)כב( וישא אהר את ידיו אל הע ויברכ > ברכת
כהני  ,יברכ ,#יאר ,ישא .לשו רש"י .וא כ
תהיה פרשת דבר אל אהר ואל בניו לאמר כה
תברכו את בני ישראל שבחומש הפקודי )במדבר
ו כג( מוקדמת לזה .ואולי כ הוא ,כי סמוכה למה
שנאמר ש )ז א( ויהי ביו כלות משה להקי את
המשכ :ויתכ לומר ,כי אהר פרש כפיו השמי
ובר #את הע כאשר עשה שלמה ,שנאמר )מ"א ח
כב( ויעמד שלמה לפני מזבח ה' ויפרוש כפיו
השמי  ,וש )פסוק נה( נאמר ויעמד ויבר #את
כל קהל ישראל קול גדול לאמר ,ולפיכ #לא הזכיר
הכתוב שצוה אותו משה לעשות כ :ובברייתא של
פרשת מלואי בת"כ )ריש פרשת שמיני ל( ראיתי,
ויברכ  ,זו ברכה סתומה שאי אתה יודעה ,חזר
הכתוב ופירש להל ,יברכ #ה' וישמר ,#יאר ה'
פניו אלי #ויחנ ,#ישא ה' פניו אלי #וגו' .ועדיי יש
לי לומר שכ #אמרו ,ברכה זו שבר #אהר את
הע מעצמו סתומה היא ולא פירש לנו הכתוב מה
היא ,אבל ברכה שנצטוו הכהני לדורות
נתפרשה ,והיא שוה בכל הכהני לעול  .או שה
סבורי  ,שכא צוה אותו בנשיאות כפי ליו זה,
ולהל נתנה ברכה זו לו ולבניו לדורות:

)ז( קרב אל המזבח > שהיה אהר בוש וירא לגשת.
אמר לו משה למה אתה בוש ,לכ #נבחרת... :
)כב( ויברכ > ברכת כהני יברכ ,#יאר ,ישא:
וירד > מעל המזבח) :כג( ויבא משה ואהר וגו' >
למה נכנסו ,מצאתי בפרשת מלואי בברייתא
הנוספת על תורת כהני שלנו למה נכנס משה ע
אהר ,ללמדו על מעשה הקטרת .או לא נכנס אלא
לדבר אחר ,הריני ד ירידה וביאה טעונות ברכה,
מה ירידה מעי עבודה ,א 5ביאה מעי עבודה ,הא
למדת למה נכנס משה ע אהר ,ללמדו על מעשה
הקטרת .דבר אחר כיו שראה אהר שקרבו כל
הקרבנות ונעשו כל המעשי ולא ירדה שכינה
לישראל ,היה מצטער ואמר יודע אני שכעס
הקב"ה עלי ובשבילי לא ירדה שכינה לישראל.
אמר לו למשה משה אחי כ #עשית לי ,שנכנסתי
ונתביישתי .מיד נכנס משה עמו ובקשו רחמי
וירדה שכינה לישראל :ויצאו ויברכו את הע >
אמרו ויהי נוע ה' אלהינו עלינו )תהלי צ יז(,
יהי רצו שתשרה שכינה במעשה ידיכ  .לפי שכל
שבעת ימי המלואי  ,שהעמידו משה למשכ
ושמש בו ופרקו בכל יו  ,לא שרתה בו שכינה,
והיו ישראל נכלמי ואומרי למשה משה רבינו,
כל הטורח שטרחנו ,שתשרה שכינה בינינו ונדע
שנתכפר לנו עו העגל .לכ #אמר לה זה הדבר אשר צוה ה' תעשו וירא אליכ כבוד ה' )פסוק ו( ,אהר
אחי כדאי וחשוב ממני שע"י קרבנותיו ועבודתו תשרה שכינה בכ ותדעו שהמקו בחר בו:
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תהלים פרק צ פסוק יז

ויהי נוע ה' אלהינו > שכינתו ותנחומיו :ומעשה
ָדינ  -נְ נָה
מ ֲע ֵ ה י ֵ
יהי נ ַֹע ֲאדֹנָי ֱאל ֵֹהינ ָע ֵלינ ַ
וִ ִ
ידינו כוננה עלינו > לשו תחינה הוא ,כוננה כמו
ָדינ  -נְ נֵה:
מ ֲע ֵ ה י ֵ
ָע ֵלינ ַ
שמרה שפטה :כוננהו > כונ אותו ,ושני פעמי
ומעשה ידינו כוננהו א' על מלאכת המשכ שבירכ לישראל והתפלל שתשרה שכינה במעשה ידיה
במשכ ואחת שתהא ברכה במעשה ידיה :
שמות פרק לט פסוק מג

רש"י

אכה וְ ִהֵ9ה
ַרא מ ֶֹה ֶאת ָ-ל ַה ְָ 2ל ָ
ַו ְ
ָע  א ָֹתֲ -ַ Eא ֶר ִצָה יְ קֹוָק ֵָ -ע 
וַיְ ָב ֶר ְ #א ָֹת מ ֶֹה:

ויבר אות משה > אמר לה יהי רצו שתשרה שכינה במעשה
ידיכ ) ,תהלי צ יז( ויהי נוע ה' אלהינו עלינו ומעשה ידינו וגו',
והוא אחד מאחד עשר מזמורי שבתפלה למשה:

מלכים א פרק ח

)כב( ַו ַ ֲעמֹד ְלֹמֹה ִל ְפנֵי ִמ ְז ַח יְ קֹוָק ֶנגֶד ָ-ל ְק ַהל יִ ְ ָר ֵאל ַו ִ ְפרֹ ַ0ָ -יו ַה ָ ָמיִ ... :
נחה ְל ַע 2יִ ְ ָר ֵאל
ָת ְמ ָ
ר #יְ קֹוָק ֲא ֶר נ ַ
ַעמֹד וַיְ ָב ֶר ְֵ #את ָ-ל ְק ַהל יִ ְ ָר ֵאל ק ל ָFד ל ֵלאמֹר) :נו( ָ ְ
)נה( ַו ְ
ָפל ָָ 1בר ֶא ָחד ִמֹ-ל ְָ 1בר ַה' ב ֲא ֶר ִֶ 1ר ְיַד מ ֶֹה ַע ְב) : 1נז( יְ ִהי יְ קֹוָק ֱאל ֵֹהינ ִע ָ2נ
ְ-כֹל ֲא ֶר ִֵ 1ר לֹא נ ַ
ַע ְז ֵבנ וְ ל יִ ְ' ֵנ) :נח( ְל ַה' ת ְל ָב ֵבנ ֵא ָליו ָל ֶל ֶכת ְ ָכל ְָ 1ר ָכיו וְ ִל ְמֹר ִמ ְצ ָתיו
ֲַ -א ֶר ָהיָה ִע ֲאב ֵֹתינ ל י ַ
מ ְ ָָ 0טיו ֲא ֶר ִצָה ֶאת ֲאב ֵֹתינ) :נט( וְ יִ ְהי ְד ָב ַרי ֵא ֶ8ה ֲא ֶר ִה ְת ַחַ9נְ ִ(י ִל ְפנֵי יְ קֹוָק ְקר ִֹבי ֶאל יְ קֹוָק
וְ Gח ָ7יו ִ
מ ְ ַ0ט ַע 2יִ ְ ָר ֵאל ְַ 1בר י ְי מ :
ָליְ ָלה ַל ֲע ת ִמ ְ ַ0ט ַע ְבִ 1
ֱאל ֵֹהינ י ָמ ו ָ
שפת אמת לפרשת שמיני ]תרל"ט[

בפסוק וירא כל הע וירונו .ולא כתיב מה אמרו .אבל היא השירה ראשונה שפתחו בנ"י
בקריעת י"ס שהי' שירה לדורות כמ"ש ש  .וע"י החטא נפסק מה השירה .וע"י
התיקו עתה חזרו לבחי' השירה כנ"ל .ורמז לזה איתא בזוה"ק דמשעת קי"ס לא הוי
חדוה כההוא חדוה דיו השמיני ע"ש:

Rabbi Brovender's Shiur is sponsored in memory of Mr. Gerald Moskowitz z"l by his family.
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